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YÄSTERGARN 

AV 

E R I K F L O D E R U S 

N
är den betydelsefulla handeln mellan Orienten och Väst
europa under vikingatiden söker sig vägen genom Öster
sjön, har detta bland annat till följd, att de första stads-
bildningarna i egentlig mening uppstå i Norden. Genom 

de historiska källornas vittnesbörd känna vi den roll, Hedeby och 
Birka spelade som viktiga transiteringsorter för denna handel, och 
med den arkeologiska forskningens hjälp ha vi även kunnat bilda oss 
en ganska klar uppfattning om dessa städers utseende och kultur. 
Det är emellertid ganska påfallande, att de skrivna källorna intet ha 
att förmäla om en dylik stadsbildning på Gotland, som ju vid sidan 
om Mälardalen har uppburit denna världsomfattande handel. Ännu 
på 1100-talet talas det i källorna blott om »Gotländska kusten», och 
namnet Visby namnes ej förrän på 1200-talet. 

Emellertid har man trott sig finna, att under hednatidens slut ej 
mindre än två samhällen av samma typ som Birka och Hedeby existe
rat på Gotland nämligen Visby och Västergarn, den senare orten 
även belägen vid västra kusten 2,6 mil söder om Visby. Av allt att 
döma har Visby redan under 1000-talet varit en betydande handels
plats, möjligen omgiven av en halvcirkelformig vall av samma slag 
som de nyss nämnda städernas1. Även i Västergarn har man velat se 
en dylik vallomgärdad stad, en uppfattning, som företrädes av Nils 
Lithberg2 och Adolf Schiick3 bland andra forskare. Skulle denna 
teori vara riktig, kan emellertid existensen av två stora vikingatids-

1 Adol f SchUck, Sjöborgar och hamnstäder, Fornvännen 1924, s. 1 ff. 
2 Gotlands äldsta stad, »Gotlänningens» julnummer 1924. 
3 Studier rörande det svenska stadsväsendets ujipkomst och äldsta utveck

ling, Uppsala 1926, s. 89 ff. 

6 — Fornvännen 1934, 
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Fig. 1. 
Karta över Västergarn, ujiprättad av förf. 1933. 

Förklaringar: 1 -3 , I t , 15. Öppningar i vallen. 4 - 6 . Gravhögar. 7. Grundmurarna till (len 
romanska kyrkan. H. Grundmurar till kastalen. 9. Den nuv. kyrkan. 10. Crovschakt 1933. 

11. Harald Hanssons grävning 1928. 13. Vallgrav. 14. Fördämning V 

städer på endast några få mils avstånd från varandra blott förklaras 
därigenom, att ett bestämt motsatsförhållande rått emellan dem, något 
som Otto Janse velat förklara så, att Västergarn är den rent gotländ
ska marknadsplatsen, under det att Visby grundlägges av de från 
Hedebyväldet fördrivna »särsvearna». 

För att bereda en möjlighet att tränga detta för Gotlands historia 
så viktiga problem närmare in på livet anslog Gotlandsfonden 1932 
medel till en fullständig kartläggning av vallen och de intill denna 
belägna fornlämningarna. Detta arbete utfördes av förf. under hösten 
samma år. De iakttagelser, som jag därvid hade tillfälle att göra i 
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Fig. 2. 
Västergarn. Vallen mellan 2 och 3 k kartan; sedd utifrån. Foto J . Nihlén. 

fältet, äro av den art att de, sammanställda med resultaten av tidi
gare undersökningar och fynd, klart peka på, att den nuvarande upp
fattningen om Västergarns ålder och historiska ställning ej kan 
vara riktig. 

Av den här återgivna kartan (fig. 1) framgår, att Västergarns vall 
är närmast halvcirkelformig och öppen mot havet. Dess längd är 
omkr. 1,000 meter, avståndet mellan dess norra och södra ändar 
omkr. 600 meter. Bredden av de bäst bevarade partierna är 15 meter 
och högsta höjden är 3 meter. Vallen är byggd av en kärna av otuk
tad gråsten av mansbördas storlek utan förband. Åtminstone på ut
sidan är den upplagd i ett tydligt, något sluttande liv. I nordost är 
denna inre gråstenskärna med sitt liv blottad genom avgrävning av 
den jordmantel, som överallt synes ha omgivit densamma (fig. 2). 

Åtminstone en ursprunglig öppning i vallen kan alltjämt iaktta
gas, nämligen den sydligaste. Den markeras av två omkring 8 meter 
långa rader av klumpstenar, lagda vinkelrätt mot vallens sträckning. 
Själva öppningen är 3 meter bred (fig. 1: 15). Vallens norra och 
nordöstra partier äro nu så starkt skadade, att man ej säkert kan av
göra, vilka öppningar, som äro ursprungliga, men troligen finnes här 
en dylik vid punkt 3 å kartan fig. 1. Även den med 12 å samma karta 
betecknade öppningen mitt på vallens ostfront kan mycket väl vara 
ursprunglig. Denna del av vallen är nu bevuxen med ogenomträng-
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Fig. 3. 
Västergarn. Vallen från SO. Foto N. Åzelius. 

liga hagtornssnår, måhända från början planterade som ett ytter
ligare skydd mot angrepp. Öster om vallen, omedelbart söder om 
landsvägen till Sanda, ligger ett litet, nu nästan uttorkat träsk, vars 
vatten synbarligen letts ned i en mot söder grävd grav, som följer 
vallen något mer än 200 meter fram till en från vallen utbyggd för
dämning (14 å kartan). 

Innanför vallen ligger Västergarns nuvarande kyrka (9 å kartan), 
som utgör koret till en aldrig fullbordad kyrkobyggnad av även för 
gotländska förhållanden stora mått. Omedelbart norr om kyrko
gårdsmuren synas grundmurarna till en liten romansk kyrka utan 
torn (7 å kartan). I samband med kartläggningsarbetena lät jag fri
lägga dessa murar så mycket, att planen kunde inläggas på kartan. 
Kyrkan synes ha endast en byggnadsperiod. Sockeln har den under 
äldre romansk tid vanliga profileringen, stenhuggartekniken visar, 
enl. vad antikvarien Erik Lundberg haft vänligheten meddela mig, att 
den uppförts under 1100-talets förra hälft. Den är sålunda den enda 
kyrka på Gotland från denna tid, som ej undergått om- och tillbygg
nader, öster om denna kyrka ligger en ruinkulle, som döljer läm
ningarna efter en av tuktad sten uppförd kastal med rund grundplan 
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Fig. 4. 
Karta över Västergarn. Skala 1: 50.000. Efter geol. kartbl.s svarttryck. 

(fig. 6). Dess inre diam. är 10 meter och mura rnas tjocklek omkr. 

2,5 meter (8 å ka r t an ) . 

Ännu längre österut och utanför vallen ligga tre gravhögar av 

förhistorisk karaktär , vilka egendomligt nog ej tidigare synas ha 

uppmärksammats (4—6 å kar tan fig. 1) ; de äro av mig inlagda på 

det utdrag u r det geologiska kartbladet, vilket hä r återgives som 

fig. 4. 

År 1928 företog Hara ld Hansson en mindre grävning å ett område 

söder om kyrkogården och väster om folkskolans tomt (fig. 1:11). 

Härvid anträffades ett slags golv av smärre khimpstenar och kalk

flisor. Förekomsten av kalkbruk i den omgivande jorden antydde, att 

här legat en medeltida byggnad av sten. över detta golv utbredde sig 

ett 5—15 cm. djupt kul tur lager med jord och småsten, innehållande 

djurben, hårt ka lkbruk och en mängd artefakter*. 

Bland dessa fynd utgöras de äldsta daterbara föremålen av bottnen 

till ett dosspänne samt ett djurhiivudspänne. Det förra kan ej date-

* Genom vänligt tillmötesgående från dr Hanssons sida är jag här i till
fälle att offentliggöra resultaten av hans undersökning. 
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Fig. 5. 
Västergarn. Grundmurarna till den romanska kyrkan. Foto förf. 

Västergarn. Kyrkan, 
Fig. 6. 

ruinkullen ined kastalen samt t. 
gravhög. Foto förf. 

b. i förgrunden en 
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Fig. 7—10. 
Fynd anträffade innanför vallen, Västergarn, fig. 9 skala l/„ övr. naturl. storl. 

ras närmare än till vikingatidens slut, det senare (fig. 7) tillhör 
början av 1100-talet5. Den stora massan av de av Hansson gjorda 
fynden tillhör medeltiden, och då snarast dess senare del. Sju mynt, 
samtliga präglade på Gotland under 1300-, 1400- och början av 1500-
talen, ge en antydan härom. Keramiken utgöres av gotiskt stengods, 
s. k. siegburgerkrus samt glaserat rödgods. Bland de övriga fynden 
märkas en dräkthake (?) av brons (fig. 9) samt en elegant arbetad 
hornkam (fig. 10) vars skenor äro genombrutna i ett geometriskt 
mönster, som ytterligare framhäves av underlagda metallskivor. Lik
nande kammar kännas från Sigtuna6, Lund, Oslo, Trondheim och 

" H a n n a Rydh, Dosformiga spännen från vikingatiden, Sthlm 1919, 
fig. 93. 

8 E r i k F l o d e r u s , Sigtuna fornhem. Vägledning, Sigtuna 1926, fig. 20. 
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Bergen, där två dylika anträffats djupare än brandlagret från 1248.7 

Grieg anser att typen kommit i bruk senast i början av 1100-talet 

och hållit sig i bruk fram i 1200-talet. Då tekniken kännes från Eng

land, bland annat från ett medeltida skr in från York, anser han att 

typen går tillbaka på engelska förebilder. E n i Arupsgatan i Oslo 

funnen kam8 h a r l iknande uppböjda ändpartier. Grieg anser den 

knappast vara yngre än 1200-talet. 

Till dessa fynd kan ytterligare läggas ett hästskospänne av brons 

i Gotlands fornsal, anträffat vid grävningar på kyrkogården. Det 

tillhör 1000-talet eller början av 1100-talet (fig. 8). 

I samband med kart läggningsarbetet hade jag tillfälle att upptaga 

någ ra smärre provgropar å området nordväst om kyrkan (fig. 1: 10). 

Härvid anträffades kul tur lager av 3—4 dm:s mäktighet, vilande di

rekt på den orörda flygsanden. Fynden utgjordes av djurben, några 

smärre järnföremål, skärvor av s iegburgerkrus samt lerklining. Den 

sistnämnda antyder, att på platsen funnits hus med lerklinade väg

gar. Allt visade hän på en tillfällig, medeltida bebyggelse. En gransk

ning av de diken, som i olika r ik tningar genomkorsa området innan

för vallen, gav samma resultat. P å flera ställen iakttogos hög- eller 

senmedeltida keramikfragment i lagren närmast den orörda sanden. 

P å intet ställe overslego kul tur lagren 0,5 meter. 

I Väs tergarn saknas helt den för Birka, Hedeby, Sigtuna, Lund 

och det äldsta Visby så karakter is t iska med våglinjer ornerade kera

mik, som blivit kallad baltisk-vendiskt svartgods. De inom vallen 

gjorda fynd, som kunna föras tillbaka till 1000-talet eller 1100-talets 

början, äro ej flera än tre, samtliga anträffade i närheten av området 

med de båda kyrkorna och kastalen. De obetydliga kul tur lagren stå 

ju även i skarp kontrast mot de väldiga kulturlager, som de ovan 

uppräknade städerna kunna uppvisa. Redan på grundval av dessa 

fakta torde det ej vara förmätet att definitivt avliva teorien om en 

redan under 1000-talet existerande stadsliknande bebyggelse i Väster-

garn.9 

De utanför vallon belägna gravhögarna , som til lsammans med 

7 S i g u r d G r i e g , Middelalderske byfund fra Bergen og Oslo, Oslo 
1933, fig. 181. 

8 G r i e g , a. a., fig. 182. 
9 I ett intervjuuttalando i St. D. hösten 1928 framhöll även Harald Hans

son, att inga säkra belägg funnos för en äldre datering av Västergarn än 
till 1100-talet. 
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eventuellt bortodlade gravar aldrig kunna ha bildat annat än ett 

mycket litet gravfält, bevisa dock, att en bebyggelse funnits på plat

sen redan under slutet av vikingatiden. Av allt att döma ha de ut

gjort gravfältet till en gård, som legat i närheten av kyrkorna och 

kastalen. 

År 1865 företog prosten Carl Herlitz i Sanda en grävning i kasta

len, troligen på föranstaltande av P . A. Säve, varvid han påträffade 

»människoskeletter, pilspetsar jämte andra saker av mindre värde»10. 

Fynden överlämnades till läroverket i Visby, men kunna numer ej 

identifieras bland dess i Gotlands fornsal deponerade samlingar. Vid 

detta tillfälle upprensades kastalens inre ned till bottnen, men den 

har sedan ånyo fyllts med sten från den nedbrutna vallen. Herlitz 

uppger även i sin berättelse fynd av »silvermynt och fragmenter av 

runstenar» i eller tätt intill vallen. Möjligen avses härmed en run-

ristad, medeltida gravhäll , nu förvarad på kyrkogården, till vilken 

jag skall återkomma nedan. 

Beträffande de gotländska kas ta lernas datering ha flera åsikter 

framförts. Lithberg har sålunda velat anse dem som fasta präs thus , 

uppförda intill ky rkorna senast vid 1100-talets mitt11. Martin Olsson 

ha r ej direkt gått in på frågan om deras datering men framhåller, att 

de svenska befästningsverken av detta slag äro i det närmaste sam

tida med de danska, av vilka några äro dokumentariskt daterade, 

d. v. s. från 1100-talets senare del eller senast från 1200-talets bör

jan12. Slutligen ha r Nils P . Tidmark i ett pa r smärre arbeten13 fram

hållit kas ta lernas profana karak tä r och deras betydligt större ålder 

än fastlandets. Han upptar sålunda den av Hans Hildebrand fram

förda teorien, att kasta lerna uppförts redan i slutet av hednatiden 

som skydd för den invid hamnarna boende befolkningen och deras 

upplag av varor1 ' . Därefter ha de övergått till att bli försvarstorn för 

de första t r äkyrkorna . När sedan s tenkyrkor med torn ersatte trä

kyrkorna , var kas ta lernas roll utspelad. 

Beträffande Väs tergarns kastal synes mig för närvarande ej några 

skäl motsäga ett antagande, att den uppförts som försvarstorn till en 

intill densamma belägen gård, som då varit bebyggd med träbyggna-
10 Berättelse i A. T. A. 
11 Kastaler och borgar, Rig 1932. 
12 Kastaler från romansk tid på Sveriges östkust, Fornvännen 1932. 
13 Senast i Kastalproblemen, Visby 1933. 
14 Sveriges medeltid, II, s. 691 ff. 
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der. Måhända har den lilla romanska kyrkan efterträtt en träkyrka, 
vilken uppförts som gårdskyrka. Kastalen kan, synes det mig, myc
ket väl vara uppförd under 1100-talet. Med all sannolikhet är även 
kastalen äldre än vallen, i vilken den inbyggts på samma sätt som 
förhållandet är med vissa stenhus i Visby, vilka utnyttjats, när 
stadsmuren uppfördes. I annat fall hade man givetvis väntat, att 
kastalen uppförts vid någon av vallens ändpunkter. Ett dylikt läge 
har ju Kruttornet i Visby i förhållande till den jordvall, som för
modas ha omgivit det forntida Visby, och vars sträckning, som Rag
nar Josephson15 och därefter Adolf Schiick16 påvisat, ännu kan iakt
tagas i det nuvarande gatunätet. Troligen har Kruttornet haft en 
motsvarighet i söder vid den nuvarande Donnersplan17. 

En bestämd datering av vallen kan ej nås på arkeologisk väg. Dess 
byggnad överensstämmer emellertid ej med vallarnas i Birka och 
Hedeby. Bäst känd är Hedebys vall, som närmast haft karaktären av 
dubbla palisader, vilkas mellanrum fyllts med jord och sten. Någon 
inre gråstenskärna finnes ej där eller i Birka. 

Ofrånkomligt är emellertid, att vallen uppförts för att skydda en 
marknadsplats, vars hamn legat i Västergarnsåns mynning, väl skyd
dad för nordliga och västliga stormar (se kartan, fig. 4). Det är en
dast å östra delen av området innanför vallen, som kulturlager kun
na iakttagas. Här ha synbarligen de tillfälliga bostäderna legat, un
der det själva marknadsplatsen bör ha legat vid stranden intill ham
nen, så som fallet varit i Visby, där det äldsta torget legat innanför 
sjömuren. 

För att finna ett svar på frågan, när denna marknadsplats uppstått, 
ligger det nära till hands att sammanställa denna tidpunkt med upp
förandet av den andra stora kyrkan. Enligt Roosval börjar denna 
kyrka att byggas vid mitten av 1200-talet under ledning av en lär
junge till Brudportalmästaren vid Mariakyrkan i Visby18. Den lilla 
romanska kyrkan hade vid denna tidpunkt synbarligen blivit för li
ten, och den nya planeras som en verkligt betydande anläggning. 

15 Internationella Stadsbyggnadsutställningen i Göteborg, Gbg 1923, s. 286 
o. 352. 

16 O. a. a., Fornvännen 1924, s. 7. 
17 S c b ii c k, senast a. a., s. 9. 
1H Die Kirchen Gotlands, Sthlm 1911, s. 22 .̂ Jfr även Den gotländska 

ciceronen, Sthlm 1926, s. 137. 
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Fig. 11. 
Arkitekturfragment, anträffat i 

kastalen, Västergarn. 

Denna ky rka fullbordas dock al

drig. Endast koret iordningställes, 

och den stora triumfbågen, av vil

ken tydliga spår alltjämt synas på 

västfasaden, t i l lmuras. Kyrkan in-

viges i detta skick av biskop L a r s 

från Linköping före år 1304. I en 

detta å r avfärdad skrivelse till är

kebiskopen i Uppsala beklagar 

sig nämligen befolkningen på Got

land över, att biskopen vid invig

n ingarna av kyrkorna i Västergarn, Sanda och Hörsne onödigt länge 

uppehållit sig med sin svit därstädes.19 

Några arkitekturfragment, som av allt att döma varit avsedda för 

denna kyrka , finnas alltjämt i behåll. P å kyrkogården ligger sålunda 

ett skulpterat kapital, som nära överensstämmer med samma mästa

res kapital å mittkolonnen i Valls kyrka . I kastalen anträffade förf. 

1932 det hä r återgivna arkitekturfragmentet (fig. 11), vars ornament 

utgör en efterbildning i stor skala av en fossil 

snäcka, som finns på Gotland.20 Prof. Roos

val ha r fäst min uppmärksamhet på, att en 

l iknande detalj förekommer i Lä rb ro kyrka . 

P å kyrkogården ligger en nu stympad, run-

ristad gravhäll , vars inskrift måhända kan ha 

ett visst intresse i detta sammanhang (fig. 

12). Inskriften är anbragt i ett r ingkors , bl. a. 

ka ii l ä sas : 

. . . p a i r bigu i f f r a j i i l i l . . . imafraii mip si

num gupi ok pengat kumin allir p a i r . . . , vil

ket torde kunna översättas med: de bodde i 

F r ö j e l . . . . (att de må njuta h)imlens fröjd 

hos sin gud och dit må alla de komma, som . . .21 

I skriften synes Fröjel nämnas, som bekant 

19 Rör. biskopens visitationsrättighetor, om vilka 
talas redan i Gutasagans kap. 5, jfr Bilefelds taxus-
lista, publ. av R i c h a r d S t e f f e n i Gotl. arkiv. V. 

r l < r 1 2 . 
_, s 20 Enl. benäget meddelande av H e n r. M u n t h e . 
Kunnstad gravsten a . . _ , - . _ . . ,, . , .,,. . 
Västergarns kyrkogård. " *-nl. O. v. F r i e s en s tolkning, välvilligt med-

Teckn. av förf. delad av H e r b e r t G u s t a v s o n . 
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Fig. 13. 
Bronsnål, funnen vid 

Mafrids. l / r 

en socken belägen längre söderut på den 
gotländska västkusten. 

Det är, som jag ovan framhållit, vid mit
ten av 1200-talet, som en ny stor kyrka 
blir behövlig, och anledningen härtill är 
synbarligen att en marknadsplats av större 
betydelse nu uppstår här. Kedan vid slutet 
av samma århundrade iordningställes dock 
denna kyrka uteslutande med användning 
av koret, vilket antyder, att Västergarn re
dan nu spelat ut sin roll. Det är högst 
sannolikt, att vallen uppfördes samtidigt 
med eller kanske något tidigare än kyrkan 
som skydd för denna marknadsplats. 

De skrivna källorna ha emellertid intet 
att förmäla härom. Första gången Väster-

garns namn namnes torde, som Sune Ambrosiani framhåller", vara 
i Saxos krönika i samband med skildringen av slaget vid Brå-
vallahed. Saxo nämner, att gutarnas ledungsflotta bidade svear
nas i hamnen Garn, och att det överenskommits, att den skulle 
möta svearnas på utsatt tid »mellan Vik och Verundia». Någon annan 
hamn med namnet Garn har ej funnits på Gotlands västkust. Väster-
garn är ju även, som framhållits av Lithberg och Schuck, den na
turliga hamnen för det rika uppland, som härifrån sträcker sig över 
Sanda, Eskelhem, Hogrän, Mästerby och Atlingbo fram till Roma, 
gutarnas huvudort sedan gammalt. I dessa trakter äro även talrika 
skattefynd gjorda, antydande att mäktiga handelsbönder varit bosatta 
här vid hednatidens slut. 

Det område, som nu ömsintes av vallen, ligger omedelbart innan
för Västergarnsåns mynning. Denna å leder genom »Vadeb och 
»Sandvad» upp till en liten insjö, kallad Paviken, som erhåller sitt 
vatten från Viks myr och en uppifrån landet kommande å, som i 
äldre tider kallades Sudertingså (se kartan fig. 4). P. A. Säve anför 
i en till K. Vitterhetsakademien år 1870 inlämnad berättelse23 en tra
dition, som han inhämtat på orten, och enligt vilken Västergarns 
egentliga och säkra hamn skulle ha varit belägen i Paviken. Säve 

22 Hvarför och när uppstod Stockholm? Varia 1907, s. 72. 
23 Delvis återgiven av Fr. N o r d i n i Mbl. 1881, s. 118 ff. 
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Fig. 14. 
Hängsmycke av guld, funnet vid Matrids. 1/1. 

omtalar även fynd av stenfyllda brokar och bryggor ut till dem. 
Nära utloppet från Paviken anträffades enligt Säve 1869 i ett åker
dike »krumt skeppsvirke, varjehanda timmer, plankor, bordläggning 
på klink m. m., uti vilket intet järn fanns men bultar av blott trä, 
allt av furu». 

Alltjämt kunna antydningar till stenbryggor ses på Pavikens 
östra strand. Här finnas även några stensättningar, högar och resta 
stenar samt en »svärdslipningssten». Sliprännornas förekomst fram 
i yngre järnålder torde väl numera vara ett bevisat faktum, då ju 
dylika även förekomma på bildstenar24. Åtskilliga fynd av stort in
tresse ha även gjorts på Mafridsgårdarnas ägor mellan Paviken och 
Västergarn. Huvudsakligen är det vikingatids- och medeltidsfynd, de 
förra i flera fall gravfynd, tydligen härrörande från ett överodlat 
gravfält med jordblandade rosen. Bland dessa märkas en stor pryd-

24 II e n r. M u n t h e , Om Gotlands s. k. svärdslipningsstenar, Ymer, h. 
2—3, 1933, s. 141. 
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iaA nadsnål av ostbaltisk typ 

(fig. 13)20 samt ett ring

spänne av silver med lång 

nål. 

Fig. 15. 
Fingerring av för
gyllt silver, fun
nen vid Mafrids. 

Vr Fig. 16. 
Bronsspänne, fun
net vid Stelor. }/v 

Mellan Paviken och val

len är ett litet spänne av 

brons, nu i Gotlands forn

sal (fig. 16), hittat. Inom en 

rund ram ä r insatt ett be

vingat, springande djur, som er inrar om lik

nande djur å korbänken från Sanda ky rka i Gotlands fornsal, ett 

arbete av L a t r a n s Botvidarson från 1290-talet.26 Nära bron över 

Väs tergarnsån, omkr. 400 meter nor r om vallen anträffades det 

praktfulla hängsmycke av guld med fi l igranornering, vilket hä r är 

återgivet som fig. 14. Det tillhör enl. Hildebrand tiden omkr. 1300.27 

Slutligen bör även nämnas en å samma område funnen fingerring 

av förgyllt silver (tig. 15), vilken kan dateras till 1300-talet. Dessa 

fynd vittna sålunda om en betydande bebyggelse å Mafr idsgårdarnas 

ägor nor r om Västergarn och öster om Paviken från vikingatiden 

och fram i medeltiden. 

Allt ta lar för, att Väs te rgarns äldsta hamn verkligen legat i Pa

viken, som, så länge det nu igengrundade inloppet genom Väster

garnsån var segelbart, bör ha erbjudit bättre skydd än någon an

nan hamn på ön. Redan vid medeltidens början torde emellertid 

denna igengrundning ha ägt rum.28 Om Pavikens forna betydelse 

som hamn är emellertid intet känt, då inga arkeologiska undersök

ningar h ä r blivit gjorda. Emellertid kan det vara av intresse att 

återgiva en iakttagelse, som Säve gjort rörande ägoförhållandena 

här . Han fäster nämligen uppmärksamheten vid, att ägolotterna hä r 

äro mycket små och sönderdelade i liksom stadsliknande parceller.29 

Paviken ä r synbarl igen Väs te rgarns föregångare under förhisto-

25 Avb. B i r g e r N e r m a n , Die Verbindungen zwischen Skandinavien 
und dem Ostbaltikum in der jUngeren Eisenzeit, Sthlm 1929, fig. 176. 

26 J o h n n y R o o s v a l , Medeltida skulptur i Gotlands fornsal, Sthlm 
1925, s. 68 f. 

27 Sveriges medeltid, I, fig. 295. Hildebrands datering förefaller väl sen. 
Säkerligen tillhör det 1000-talet. 

28 Enl. benäget meddelande av H e n r . M u n t h e . 
" Ber. t. K. V. H. A. Ak. 1864. 
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Fig. 17. 
Västergarn. Vallen från NO. Teckn. av P. A. Säve. Antikv.top. ark. 

risk tid, en parallell till de »gammelstäder», som legat längre upp i 
landet men övergivits, när vattenleden dit ej längre var segelbar. Pa
viken och Västergam äro två till tid och rum helt skilda företeelser. 
Det är att hoppas, att en arkeologisk undersökning av Paviken och 
dess omgivningar skall kunna komma till stånd; man torde kunna 
vänta högst intressanta resultat av en dylik. 

Jag fortsätter emellertid med att granska de källor, som nämna 
Västergarn. Sålunda omtalas platsen, som tidigare Lithberg30 fram
hållit, av Strelow i dennes 1633 författade Cronica Guthilandorum.31 

Strelow, som måste ha haft tillgång till nu försvunna källskrifter, be
rättar sålunda om tyska sjörövare, vilka plundrade och härjade i Ös
tersjön för att slutligen inta Fågelöarna, d. v. s. Karlsöarna, där de 
bodde i de många grottorna. Den gotländska flottan löpte då ut ur 
Bogeviken med 18 skepp och slog tyskarna vid Karlsöarna. Men 
tyskarna ruvade på hämnd och anskaffade förstärkning från sitt 
hemland. Gutarna slöto då förbund med cimbrerna eller witterna, 
deras blodsförvanter och släktingar, vilka sägas bo vid Slesvig. Ge
mensamt anfalla de nu »desse tyske sjörövare och dem med seger
vinning nedlägga, dräpa och alldeles övervinna. Insegla i Västergarn 
med stor triumf, fröjd och glädje». Denna händelse bör ha ägt rum 
under förhistorisk tid, måhända under 900-talet, då Hedeby var un
der svenskt välde. 

30 A. a., Gotlänningens julnummer 1924. 
31 Kiöbinghafln 1633, s. 22 ff. 
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Garna namnes i förteckningen över l inköpingsbiskoparnas visita-

tioner under 1300-talet38, och i den ovan omtalade urkunden namnes 

orten som Gamse. Därefter hör man ofta talas om Västergarn som 

landstigningsplats. Det namnes nu även Westergarne, Westragarn 

eller Garnahampn. Den sistnämnda namnformen förekommer i Stora 

r imkrönikan, enligt vilken Valdemar Atterdag landsteg här 1361. 

När fetaliebröderna 1395 blevo fördrivna från södra Östersjön, 

drogo de till Gotland, där en stor mängd av dessa fribytare land-

stego i Väs tergarn för att med utgångspunkt härifrån här ja och 

plundra på ön. A. T. Snöbohm sätter vallen i Västergarn i förbin

delse med dessa tilldragelser, något som ju är mindre sannolikt.33 

Däremot är det väl ej otroligt, att de befästningar, som alltjämt kunna 

iakttagas på den s. k. Blockhusudden eller Skansudden3 4 , just kunna 

ha uppförts vid detta tillfälle. De utgöras av en vall av sand, som om

sluter en liten, ytterst på udden belägen platå, varifrån de fortsätta 

efter s tranden mot norr för att därefter böja av i vinkel inåt land ett 

litet stycke. Liknande befästningar kunna iakttagas på andra ställen 

utefter den gotländska kusten. 

Ar 1398 fattade Tyska orden beslut om att utrota fetaliebröderna, 

detta Östersjöns plågoris, och i mars samma år ankrade vid Väster

garn en flotta om 80 fartyg med mellan 4,000 och 5,000 man och 400 

hästar ombord. Bland de 50 av ordens herrar , som medföljde, fördes 

befälet av Konrad von Jungingen. I april träffades enligt J. Pa lu-

dan-Mtiller35 en överenskommelse om öns överlämnande till orden. 

Ar 1448 landsattes från en av Karl Knutsson utsänd flotta 2,000 

man under befäl av r iddaren Magnus Gren till Tidö härstädes enligt 

vad Strelow förtäljer. Och året därpå landsteg Krist ian av Oldenburg 

på samma ställe med en flotta om 180 segel och 6,000 man ombord. 

Ett sammanträffande ägde rum härstädes mellan Magnus Gren och 

Olov Axelsson Tott, befälhavare på den danska flottan, sedermera 

länsherre på Visborgs slott. Enligt Strelow landstego även lilbec-

ka rna hä r 1509, och när svenskarna anlände till Gotland 1524 land

sattes t rupperna vid Kronvall, Hall, ö s t e rga rn och Västergarn. 

32 J. H. S c h r ö d e r & C. A. W e s t r ö m , De visitationibus episcoporum 
Lincopensium olim per Gothlandiam habitis, Ak. avh. Uppsala 1848. 

33 Gotlands land och folk, Örebro 1871, s. 173. 
34 Av mig markerade på kartan fig. 4. 
35 Gullands Forhold til Danmark og Sverrig i det 14., 15. og 16. Aarhun

drede, Kjöbenhavn 1865, s. 42. 
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Att Västergarn så ofta valdes till landstigningsplats hade givetvis 
sina orsaker dels i dess goda hamn, dels i lättheten att med Karls
öarna som angöringspunkter finna denna, dels även i närheten till 
Visby, som ju i de flesta fall var det slutgiltiga målet för inkräktarna. 
Under medeltiden var det nämligen otänkbart att kunna intaga en 
befäst stad från sjösidan. 

Det är sålunda endast som hamn, vi höra talas om Västergarn un
der medeltiden. Om anledningen till dess uppblomstring som mark
nadsplats under 1200-talets senare hälft, vartill vi kunna sluta oss 
genom att studera de på platsen bevarade minnesmärkena, ha urkun
derna intet att nämna. Ett skärskådande av de politiska förhållanden, 
som voro rådande på Gotland vid denna tidpunkt, torde måhända 
kunna lämna förklaringen härtill. 

Av säkra historiska vittnesbörd veta vi, att i slutet av 1200-talet 
två stadsamhällen funnos i Visby, ett tyskt och ett gotländskt, som 
före denna tid synes ha brutit sig loss från landsbygdens gutar och 
bildat ett samhälle med egen jurisdiktion. Adolf Björkander påpe
kar med stöd av en urkund, att det gotländska samhället är en bild
ning, som tillkommit efter det tyska men före tidpunkten för ifråga
varande urkund, 128836. Det ligger i sakens natur, att borgarna i 
Visby och framförallt tyskarna på allt sätt försökte skada den got
ländska landsbygdens handel. Detta motsatsförhållande mellan sta
den och landsbygden övergick 1288 i öppet krig. Strelow, som med 
avseende på de nu följande striderna och därmed förknippade hän
delser uppenbarligen stöder sig på äldre källmaterial, säger om 
stridens orsaker, att borgarna i Visby ville belasta landsborna med 
»Told oc Ny Paalegde»37. Utgången av striden betydde ett nederlag 
för bönderna. 

Under dessa förhållanden synes det mig helt naturligt, att bön
derna försöka skapa en egen stad för att bli oberoende av Visby och 
dess mot dem fientligt stämda borgare. Den lämpligaste platsen på 
västkusten var ju Västergarn med sitt rika uppland och sin natur
liga hamn. Det stora kyrkobygget antyder, att man verkligen tänkt 
sig att hit förlägga en stad. Huruvida Västergarn någon kortare tid 
under medeltiden haft egen stadsrätt, känna vi ej. Under senare de-

36 Till Visby stads äldsta historia, Uppsala 1898, s. 96 ff. Jfr även S u n e 
A m b r o s i a n i , Vem har bebott kruttornet i Visby, Ymer, h. 2—3, 1933, 
s. 175. 

37 A. a., s. 144. 

0 — Fornvännen 1934. 
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len av medeltiden är det en vanlig landskommun, men vissa admi
nistrativa egendomligheter, som ännu under 1600-talet voro gällande, 
skulle kunna antyda, att så verkligen varit förhållandet38. Anled
ningen till Västergarns tillbakagång vid 1200-talets slut kan väl ej 
vara någon annan än den olyckliga utgången av kriget mot Visby. 
Strelow nämner, att sammandrabbningarna skett vid Vinkels i Sjon-
hem och vid Roma, däremot finnes ej någon uppgift om att Väster-
garn skulle ha blivit angripet under kriget. 

Genom att sålunda framflytta tidpunkten för Västergarns anläg
gande som marknadsplats två århundraden, förenklas hela problem
ställningen. Västergarns uppkomst betingas av den gotländska lands
bygdens behov av att skapa sig en egen stad och utfartshamn för att 
därigenom göra sig oberoende av Visby. Det samhälle, som en kort 
tid här existerade, hade en mycket provisorisk karaktär med små 
hyddor, tätade med lera, och var omgivet av en vall, närmast lik
nande de borgvallar, som uppfördes under förhistorisk tid. Säker
ligen var det dock ej gotlänningarnas avsikt att nöja sig med denna 
vall, vars provisoriska karaktär ej står i samklang med landsbyg
dens högtstående civilarkitektur. 

Länge lyckades emellertid ej detta samhälle uthärda i kampen mot 
det rikare och mäktigare Visby. Redan nu torde den gotländska 
landsbygdens handel ha börjat avtaga, under det Visby i ännu ett 
århundrade eller längre förmådde behålla sin maktställning i Öster
sjön. 

Z U S A M M E N F A S S U N G . 

ERLK F L O D E R U S : Westergarn. 
Einer u. a. von Nils Lithberg und Adolf SchUck vertretenen Auffassung 

gemäss existierten in der Ubergangsperiodc zwischen der Wikingerzeit und 
dem Mittelalter an der WestkUste Gotlands zwei Anlagen von demselben 
Typus wie Hedeby und Birka, nämlich Wisby und Westergarn. In Wisby 
hat man in dem gegenwärtigen Stadtplan die Spuren eines Walles zu er-
kennen geglaubt (Fornvännen 1924, S. 7). In Westergarn ist noch heute ein 
Wall (Abb. 1—3) vorhanden, errichtet aus Feldsteinen mit einem Mantel 

38 L i t h b e r g , a. a., Gotl:s julnummer 1924. 
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von Sand. Nach innen von dem Wall liegen die Grundmauern einer während 
des 12. Jahrhunderts erbauten Kirche (Abb. 1: 7 und Abb. 5), ein Kastal 
(Abb. 1: 8 und Abb. 6) sowie die jetzige Kirche (Abb. 1: 9), die eigentlich 
das Chor einer im 13. Jahrhundert begonnenen Kirche von grossen Ab-
messungen biidet. 

Nur drei von den innerhalb des Walles angetroffenen FundstUcken ge
hören dem 11. öder 12. Jahrhundert an (Abb. 7, 8), die Ubrigen stammen 
aus der Zeit des 13.—16. Jahrhunderts. Fundschichten von dem Charakter 
Birkas und Hedebys fobien vollständig. 

Verf. skizziert die Geschichte Westergarns folgendermassen. In vorge-
sohichtlicher Zeit lag an der Bucht Paviken (Abb. 4) ein wohlgeschUtzter 
Hafen mit einem reichen Hinterland, das sich bis nach Roma, dem ehe-
maligen Hauptort Gotlands, hinerstreckte. Dieser Hafen wurde spätestens 
zur Zeit des Ubergangs von der Wikingerzeit zum Mittelalter aufgegeben, 
da die Einfahrt versandete. 

An der Stolle des jetzigen Westergarn lag während der Wikingerzeit ein 
Hof öder vielleicht eine kleine Handelsniederlassung, zu der ein kleines 
heidnisohes Gräberfeld gehörte (Abb. 1: 4—5). Neben diesem Hof wurden 
im 12. Jahrhundert die älteste Kirche und das Kastal erbaut. 

Erst um die Mitte des 13. Jahrhunderts erlebte Westergarn seine BlUte-
zeit. Der Anlass hierzu war nach der Ansicht des Verfs , dass die handel-
treibende Bevölkerung des plätten Ländes ein dringendes Bedurfnis hatte, 
sich einen eigenen Hafen und Marktplatz zu schaffen, da die deutschen 
Burger in Wisby sie von dieser Stadt auszuschliessen versuchten. Nun 
wird der Bau der neuen, grossen Kirche in Angrift genommen, und ver
mutlich zu eben dieser Zeit wird der Wall errichtet, wahrscheinlich als ein 
Provisorium. 

Schon am Ende des 13. Jahrhunderts hat jedoch Westergarn seine Rolle 
ausgespielt. Den Anlass hierzu bildete vermutlich der fur die Bauern un-
gluckliche Ausgang des Krieges mit Wisby 1288. Von der grossen Kirche 
wurde nur das Chor vollendet, das vor 1304 eingeweiht wurde. 

Später während des Mittelalters behielt Westergarn seine Bedeutung als 
Landungsort bei, dagegen wird es als Marktplatz nicht erwähnt. Das got-
ländische platte Land begann schon im 13. Jahrhundert soine Machtstellung 
in der Ostsee zu verlieren, während Wisby noch anderthalb Jahrhunderte 
hindurch die alten Handelstraditionen aufrechterhielt. 


